
  يكاهاي اندازه گيري

در ايـن بخـش   . صـحبت كـردم  ) يكاهـا (در بخش قبل در مورد لزوم پيدا و تعريف كردن واحدها    

در مكانيك بسيار كاربرد دارد را تعريف يا بهتر بگويم معرفـي  مخصوصاُ  ها را كه      خواهم چند تا از مهم      مي

  .كنم

  جرم

يد كه در قوانين نيوتن عامل اينرسـي  بعدها خواهيد د. كند جرم مقدار مادة يك جسم را معين مي 

 كـه  SIدر سيـستم  . كند چيزي است كه وزن جسم را در سطح زمين تعيين و ايجاد مي جرم همان   . است

  .دهند  نمايش ميKgالمللي است واحد جرم، كيلوگرم است كه با  يك استاندارد بين

اي  ين ايريديوم كـه در مـوزه  اي شكل از آلياژ پالت ست استوانهيك كيلوگرم جرم نمونة استانداردي 

  .شود در پاريس نگهداري مي

 SI در دستگاه (kg)آل براي تعيين واحد جرم  مردم تعريف بهتري به غير از ساخت يك نمونه ايده   

  .اميدوارم شما پيدا كنيد. اند پياده نكرده

ار واحـد    مقد Cgsتواند چيزهاي ديگري واحد باشند مثالً در سيستم           هاي ديگر مي    اما در سيستم  

  Kg 001/0 = g 1.  يك گرم است كه دقيقاً يك هزارم كيلوگرم است

  . گرم خواهد بود5400 كيلوگرم باشد، جرم آن 4/5يعني اگر جرم چيزي 

  درسيستم انگليسي كه در انگلستان و آمريكا كاربرد دارد واحد جرم اسالگ است كه



kg 59/14 =slug 1.   

  طول

  .چيزي كه در هندسه به كميت تبديل شد. ترين كميات فيزيكي است طول از قديمي

ور    بيان مي(m) واحد طول را با متر  SIدر سيستم    كنند كه بنا به تعريف مقدار مسافتي است كه ـن

در خالء در راستاي يك خط راست در مدت   
299792458

ـ   ثانيه طي مـي 1  واحـد  cgsدر سيـستم  . دكن

  متر است كه  سانتي

m 01/0 = cm 1.   

   .m 3048/0 = ft 1 است كه  1در سيستم انگليسي واحد فوت

  زمان

تـر   تر و غامض هاي فيزيكي است كه مفهومش از ديگر كميات بسيار پيچيده           زمان از جمله واقعيت   

 كه بنا بـر تعريـف مـدت    (S) واحد زمان ثانيه است SIدر . تر است  حالي كه از همة آنها شهودي      است در 

  .شود  منتشر مي133 نوسان نوري است كه از اتم سزيم 9192631770زمان حاصل از 
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